
Firavun ve Hâmân 

Birçok makale ve kitabımızda izah ettiğimiz gibi; Kur’an kıssaları, hatta Tevrat ve İncil kıs-
saları tarih anlatmıyorlar. Onlar evrensel, sosyal, antropolojik ve arketip yasalar ve kavram-
ların ifadesidirler. İnsanlık bunları tarih diye okuyunca, bütün çağlarda bilim ile din aynı 
gerçeğin ifadesi iken son iki yüz yılda birbirinden koptular; hatta birbiriyle çeliştiler. Ve 
bugün için bu iki değerin savaşı, dünyada adı konulmamış, en büyük savaş olarak devam 
ediyor. 

Bu kıssalar içinde en önemlisi Musa ve Firavun kıssasıdır. Yukarıda anlattığımız çerçevede 
Musa, Allah’ın hayata yerleştirdiği sonsuz ilim ve bilinci içeren, sosyal ve dinî yasalar yani 
evrensel ve son derece doğal olan kutsal hukuk demek oluyor.. Bu evrensel ve kutsal hukuk, 
hem insanın doğa ve toplum ile olan ilişkilerinde o İlahî sonsuz bilince dayanır; hem de insanı 
ebedî bir hayatı kazanmaya yönlendirir. Firavun ise, yasama yetkisini kendisinde bulan, yer-
el, şahsî ve sırf dünya hayatının ve onun geçici bir döneminin hukukunu öngören, bir derece 
medenileşmiş beşerî hukuk demek oluyor. Kelime olarak köşk, saray ve zirve yapı demektir.. 
Mısır kelimesi de düzenli şehir manasına gelir. 

Musa ve Firavun kıssasının tamamını detayları ile yorumlamak ve arketipal literatürünü aç-
mak galiba iki cilt kitaba ancak sığar. Onun için biz burada o kıssanın sadece iki ayetini tefsir 
etmeye çalışacağız. O da sadece geniş bir meal ve kelime tahlilleri şeklinde.. 

Evet, Kur’anın nazm-ı maanî denilen kelime seçimini ve kelimelerin sonra cümlelerin bir-
biriyle olan münasebetlerini görmek ve ona göre ayeti anlamaya çalışmak, Kur’anın açılımı 
için en birinci anahtardır. İslam tarihinde Ebu Hanife, Zemahşerî, Abdülkahir Cürcani ve en 
son Bediüzzaman Said Nursi, Kur’anı tefsir etmelerinde genel olarak bu anahtarı kullan-
mışlardır. Hatta denilebilir ki; Bediüzzaman’ın 6000 sayfalık Risale-i Nur kitapları, bu 
anahtar ile açılan Kur’anın manevî nükteleri ve noktalarıdır. Adeta her paragraf bir nükte ve 
noktanın izahıdır. Kendisi bunları nasıl çıkardığını her zaman belirtmiyor; okuyucuyu da; 
kendisi gitsin, bulsun ki gelişsin, diye teşvik ediyor. Ayrıca insanların çoğu, o nüktelerin 
açılımını ilmen anlayacak seviyede değildir. 

İşte Birinci Ayet: (Kasas, 28/38) 

“Musa, (din ve dünyanın en iyi şekilde kazanılmasına sebep olan Allah’ın emri ile) Allah’ın 
apaçık ayetleri ile Firavun ve milletine gelince Firavun dedi ki: Ey Meclisim! Ben, benden 
başka size ilahlık yapacak başka birini bilmiyorum. Ey Hâmân, çamur üzerinde bana şeffaf 
bir bina (sarh) tutuştur. Belki Musanın ilahına doğru çıkar, iddia ettiği şeyi gözetlerim. Ben, 
kesin olarak onu yalancılardan sanıyorum.” 
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Bu derin, fizik ve metafiziği kuşatan, sosyal, siyasi ve teknolojik boyutu olan ve dinin 
mahiyetini de bir derece izah eden ayeti sadece kelime seçimi ve cümle dizaynı ile anlamaya 
bakacağız. Galiba bu iki nokta bizim bu ayetin manasını anlamamız için yeterli olacaktır. İşte: 

We atıf edatıdır; bu ayeti bir önceki 36. ve 37. ayetlere bağlıyor. Her üç ayetin beraber olarak 
okunması ve anlaşılması gerektiğini söylüyor. İşte bu ayetlerin manaları: 

40/36. Ayet: “Musa, apaçık ayetlerimizi onlara getirdiğinde Firavun ve onun milleti, bu uy-
durulmuş bir büyüden başka bir şey değildir.. Biz atalarımız içinde böyle bir şey asla 
işitmedik, dediler.” 

[Evrensel din, sonsuzluğu, soyut ve manevi değerleri getirir. Onun için ilkel dönemlerde 
evrensel din var olamaz. Var olsa da anlaşılmaz. Fakat Mısır, medenî bir millet olduğu için; 
Allah, onların manevi ve soyut değerleri bilmeleri gerektiğini söylüyor. Onlar ise medeni 
oldukları halde ilkel insanlar gibi davranıyorlar. Ayrıca ilkel kabilelerde büyü ve magic beyin, 
söz konusu olduğundan onlar dini de büyü gibi geçici ve yanıltıcı bir bilinç sanıyorlar.] 

40/37. Ayet: “Buna karşı Musa dedi ki: İnsanlığın gelişmesi için beni gönderen Rabbim, 
metafizik boyuttaki doğru yola ileten ve insanı ebedileştiren mesajı kimin getirdiğini çok daha 
iyi bilir. Hiç şüphesiz Rabbim, dengesizleri başarılı kılmaz. Sizin bu ilkel durumunuz ve tep-
kiniz ise, serapa dengesizliktir.” 

38. Ayetin Kelimeleri: 

“Kale” (Firavun dedi..) Yani Musanın bilgiyi, bilinci, doğruyu, ebediyeti ve dengeyi getirme-
sine mukabil Firavunun elinde sadece kuru bir söz vardır. 

“Firavun,” kendisini en büyük bilen, dolayısıyla iktidar ve yasama yetkisini sadece ken-
disinde bilen güç… 

“Ya eyyühel-meleü..” (Ey meclis veya ey halk kitleleri!) diye çevrilebilir. Bu kelimede iki 
önemli mana var: 

a) Meclis kendisine yakın olduğu halde, Firavunun uzaklık çağrı edatını kullanması, onun 
kendisini meclisten çok yüksek bildiğine işarettir. 

b) Mele’ dolu meclis ve meydanı dolduran halk kitleleri manalarına gelir. Maalesef modern 
milletlerde demokrasi ismi ile halkın ve meclisin yasama yetkisi var kabul edilse de; genellik-
le bu yetki, halkın da meclisin de üzerinde olan nefsanî ideolojileri ellerinde tutan küçük bir 
azınlığın veya bir liderin elindedir.. En iyi demokrat milletlerde bile, evrensel ve sonsuzluğa 
göre yapılmış yasalar yoktur;  sadece hümanist ve hedonist, sınırlı ve yıpratıcı yasalar var. 

“Ma alimtu lekum” (sizin için bilmedim..) Bu kelime geçmiş zaman kipi olarak der ki; beşerî 
bilgiler sadece geçmiş şeylere göre yapılır. Çünkü insan geleceği bilemez. Demek geleceği 
gören bilince göre şekillenen evrensel bir şeriat (yasa ve hukuk)  insan için vazgeçilmezdir. 
Ayrıca bu kelime, ilim kökünden gelmekle işaret eder ki: Firavun, yasama yetkisini tekelinde 
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tuttuğu gibi, öğrenme ve eğitimi de tekeline alıyor. Toplumun başka şeyleri öğrenmesine fırsat 
vermiyor,..  

Alimtü’deki mütekellim ta’sı, Firavunun bütün ilimleri sadece onun benliğini anlatır ve o, saf 
benlik olarak ortaya çıkar, diye işaret eder. Nitekim falanın siyasi görüşü, onun ekonomik 
görüşü, onun din görüşü gibi bir liderde bütün ilimleri yerleştirmek ve onu bu konularda 
yetkin görmek bir firavunluk işaretidir. 

Leküm (sizin için) ifadesi, beşerî yasalar sadece o andaki duruma göre şekillenirler, diye işaret 
eder. Onun için bu beşerî yasalar sürekli olarak değiştirilir.. 

“Min ilahin gayrî..” (Benden başka herhangi bir ilah tanımıyorum.) Min baziyet ifade eder; 
Firavun, bu kelime ile şöyle der: Benden başka ilah (tapılan ve iktidar yetkisini alan) olsa da 
benim gibi tam ve yetkin olamazlar. Bu ifadenin sayısal değeri 1346 ediyor. Bu da resmi 
olarak İslam şeriatının dünyada son bulduğu tarihtir. Benden başka ifadesi der ki; Firavunun 
egemenliği ve yasama yetkisi, evrensel ilkeler yerine, tamamen bencilce olan şahsî ve keyfî 
kanunlardır. 

“Fe ewkıd lî:” (Benim için tutuştur.) Tutuşturma, sanayileşme, teknoloji, imar gibi şeyleri 
içine alan bir ifadedir. Tutuştur manasına gelen ewkıd kelimesinin sayısal değeri 111’dir; bu 
ise insanlığın medeni gelişmesinin işaretidir.   1

 İnsanlık Şifresi 1

Sami milletlerin dillerinde hala geçerli olan harf ve kelimelerdeki sayısal değerler içindeki sonsuz bilinçten çok 
küçük bir numune: 

a) İnsanlar manasına gelen nas kelimesi 111 eder; üç kişi bir araya gelirse insan topluluğu gerçekleşir, diye 
söyler. Kur’anda iki surenin ayetlerinin sayısı 111’dir. Biri İsra ve Miraç (yürüyüş ve yükseliş) suresi olan 17. 
Sure; diğeri Yusuf ve kardeşlerinin serüveniyle bütün insanlığın gelişmesini anlatan 12. Sure.. 

b) Sonsuz özgürlük isteğinden dolayı insanlığın tabiatında ayrışma, farklılık yani ihtilaf var. İşte ihtilaf kelimesi 
1111 eder. 

c) İnsanların en belirgin bir özellikleri de gaflettir. Özellikle kalabalık toplumlarda.. İşte gafil kelimesi 1111 eder. 
Evet, Avrupa 1111’e kadar gafildi. Asya ise bu tarihten sonra gaflete girdi. 

d) İnsanlığın zahiren olumsuz olan bu iki özelliğiyle beraber onu yeryüzünde Allah’ın vekili kılan şanlı bir göre-
vi de var: Hilafet.. Bu da 1111 eder. Ve yeryüzü hilafetinin, ancak büyük cemaatler tarafından yerine getirilebile-
ceğine işareten burada yine büyük sayı ortaya çıkmıştır. 

e) Bu zirve noktaya gelmesi ise, iletişim, dayanışma, tanışma ve kaynaşma ile ancak olur. Yani insanlık Yunus 
vasfını tam kullanmasıyla bu skoru hak eder.. Yunus kelimesi 126 eder. İşte yine bakın; bağlantı, iletişim ve 
ulaşım manasına gelen wsl kelimesi de 126 eder. 

f) Gelişmiş, zirveye çıkmış insan ırkı manasına gelen “Sami” kelimesi de 111 eder.. Hatta Sami milletlerin bu 
özelliğinden dolayı sosyolog J.J. Rousseau, Samiler evrimini tamamladı; şimdi sıra Avrupa’dadır, diye 
söylemiştir. Fakat başta Türkler olmak üzere Asya milletlerini unutmuştur. Üstad Bediüzzaman insanlığın bu 
sırrını Üç elif bir araya gelirse 111 eder, formülüyle özetlemiştir. 

g) Kur’anın 111. suresi zahiren tarihi bir olaydan söz ediyor gibi görünse de aslında insanlığın kültürel, dini, 
sanayi ve sosyal kilitlenmelerinden bahsediyor. İnsanlığın bu yüce yükseliş yolculuğundaki olumsuz durumları 
dile getiriyor. Zarif bir tevafuktur ki; bu 111. surede insanlığın bu kilitlenmelerdeki durumunun ismi olarak ifade 
edilen Ebu Leheb kelimesinin sayısal değeri 46 eder. Bu da insanın bedeninin kromozom sayısıdır. 
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“Lî” benim için demektir. Maddî ve Firavnî medeniyet ve sanayinin tek amacının insanın nef-
sine ve benine hitap etmek olduğuna işarettir. Sayısal değeri 40’tır. Bu ise maddiyatın ve çok-
luğun sembol sayısıdır. 

YaHâmânü!  Ey Hâmân, demektir. Firavun 4000 yıl süren bütün Mısır krallarının, yetkinlik 
ve yücelik manasını içeren ortak ismi olduğu gibi; Hâmân da Kıpti dilindeki Ha-Aman ke-
limesinin Arapçalaştırılmış şeklidir. Kelime manası olarak da başrahip yani en üstün din 
adamı manasına gelir.  Firavun kelimesinin sayısal değeri 406’dır; insanın 46 kromozomunu 2

çağrıştırmakla Firavun asıl olarak bedene bakar. Hâmân ise 105 ediyor.  Bu ise dinî boyuta 3

bakar. Musa gayb ve metafizik gibi sonsuz değerler ile gelince, Firavun da kendi din an-
layışını ve bununla görevli memurunu devreye sokuyor. Musaya karşı Hâmândan yardım is-
tiyor.  
Dine karşı yine dini kullanıyor. Yakın çağrı edatı olan Ya’i kullanması ve buna işareten Hatt-ı 
Osmanîde bu Ya’nın Hâmân kelimesi ile bitişik yazılması, onun kendisini adeta biricik bilinç 
olarak gördüğüne işaret ediyor. 

Demek bir kısım dindarların Firavun ve Hâmân isimlerini özel isim sayması ve bunların yeri-
ni ille de tarihte aramaya çalışması, yanlıştır. Çünkü bu gibi anlatımlar, ne isim olarak ne de 
tarih olarak onların dediklerine uymuyor. 

Ya-Hâmân kelimesi Hatt-ı Osmaniye göre 105 eder; bu sayı ise, manevî ve dinî yöne bakar. 
Fakat eğer mevcut Kur’anlara göre sayılsa 108 eder; bu da gayb âleminin ve bilincin sembolü 
olur. 18 sayısı, metafizik boyut âlemlerine bakar. Bir çok yerde gördüğümüz gibi.. 18. Surenin 
tefsirinde geçtiği gibi.. 
  
Ala’ttîn (çamur üzerine…) Bu kelime şöyle birkaç manaya işaret ediyor: 

a) İlk medeniyet, enerjisini toprak ve tarım üzerinden elde etmiştir. b) İlk mimari yapılar, 
pişmiş çamur demek olan tuğla ile oluşturulmuş.. c) İlk medeniyet, topraktan yapılan kaplar-
dan oluşmuş. d) İkinci aşamada medeniyet malzemeleri, silisyum yani kum olan camdan 
yapılmışlardır. e) Teknoloji ve madencilik topraktan oluyor. 

“Fec’al lî sarhan..” Bu kelime, bana şeffaf bir yapı kur, diye çevrilir.. 

Şeffaf yapı, şöyle beş mana içerir: 

a) Piramit… Piramitlerin uzayı göstermek için hesap ile yapılmış pencereleri vardı. 

b) Teleskop.. Teleskop şeffaftır ve toprak üzerine tam yerleştirilmesi lazımdır. Yoksa en ufak 
bir oynama ile gözetleme hesapları alt üst olur. Ayrıca sürekli olarak yanması lazımdır. 

 M. Esed, 28. Sure, 6. Ayet, 6. Dipnot.2

 İsa ve sultan (yetki kaynağı) kelimelerinin her birisi 150 ediyor. Bu sayı aynı zamanda; Tevratta geçen Süley3 -
manın 105 ilahisi vardı, mealindeki ayete de bir işarettir. Süleyman saltanatının dinî yönüne bakar.
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Şeffaf yapı  demek olan sarh kelimesinin sayısal değeri 298’dir. Bu da Rahman kelimesi ile 4

eşittir. Meryem suresinin tefsirinde gördüğümüz gibi, Rahman ismi diyalektik süreç ile 
çalışan ve Allah’ın yasal sonsuz tecellilerini yansıtan kâinata bakar. Ki kâinat, ikili sisteme 
göre, sonsuz ve bilinçli dosyalar olarak yaratılır. Evet, bu ikili sistem, hem bilgisayar teknolo-
jisinde, hem insanın bilinç derinliklerinde, metafizik boyuta açılabilecek önemli bir yapıya 
işarettir. 

c) Nitekim çok eskiden beri insanlar, şeffaf bir cam küreye veya suya bakar; uzun bir müddet 
sonra o insanın bilinci başka bir âleme açılır; çok metafizik şeyler görür. Firavun, Musanın bir 
metafizik boyutunun olduğunu biliyor. Fakat onun bu konuda yanıldığını tahmin ediyor. 

O bu gibi teknolojik imkânlar ile ve psikanalitik yöntemler ile Musanın Allah diye gördüğü 
şeyi görmek istiyor. Fakat Firavun bunu görse de bu görüntüyü bir yanılma ve aslı olmayan 
bir bilinç olarak görmek ister. Ben onu yalancılardan sanıyorum zamiri hem Musanın ilahına 
hem de Musaya raci’ olabilir. 

“Leallî attalia ila ilah-i Musa..” (Belki Musanın ilahına çıkarım..) Lealli, umut bildirme 
edatıdır. Der ki; Firavun kendi sisteminin fani olduğunu bilmekle beraber, bir gün bu sistem 
sonsuz olur, diye umut ediyor.  

Ettalia: Tulu’ doğuş demektir; başka bir âleme veya başka bir boyuta doğmak manasını verir. 
İla ilah-i Musa: Musanın tanrısına doğru; yani metafizik âleme.. Yani ben ve benim sistemim 
sonsuz değil ise de; bu teknolojik imkânlar ile belki sonsuzluğa doğru çıkarım. 

İlah kelimesi, tapılan ve dolayısıyla sonsuz ve soyut olmayı bizzat hak eden manasını verir. 
Sayısal değeri 36’dır. Bu ise süreç ve zamanın şifresidir. Allah’ın maddi ve somut değil de; 
manevi olduğuna ve ancak süreç içinde göründüğüne işarettir. 

Bu manevî ve soyut bilinç, çağlar boyunca kendisini sosyal ve doğal yasalar olarak yansıt-
mıştır. Musanın İbranicesi olan Muşy kelimesinin sayısal değeri, 356’dır. Bu ise Ay takvi-
minin senesi demektir. Evet, sene, süreç, gümüş ve ay, maneviyatın sembolleridirler. Güneş ve 
mekân ise maddiyatın sembolüdür. Yahudiler, Allah’ı tek ilah olarak biliyordu. Firavun ise, 
güneşi (ve dolayısıyla maddeyi) ilah kabul ediyordu. 

“Ben onun yalancılardan olduğunu sanıyorum..” Burada we edatı hal içindir. Bu cümlenin 
hal cümlesi olduğunu bildirir. 

“İnnî” (muhakkak ben) öznedir. Firavunun, kendi benini tek gerçeklik olarak sandığına 
işarettir. Le ezunnuhu (onu sanıyorum) kelimesi yüklemdir; der ki; Firavun benini gerçek diye 
gösterse de aslında onun asıl hali, sürekli zan ve kuşku içinde olmasıdır. Bu zan ve kuşkunun 
en birinci sebebi de sonsuz bir bilinci ve sonsuz yasaları yani Allah’ı ve onun elçisini kabul 
etmemesidir. Minel-kazibîn, yalancılardan biri, demektir. Firavun bu kelime ile aynen Freud 
gibi diyor ki; tarihte birçok yanılgı ve yanılsama olduğu gibi, din de bu yanılsamalardan 
biridir. 

 27. Surenin 44. Ayetine bakın.4
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Bu son cümlenin sayısal değeri 1956’dır. Bu tarihte saldırgan materyalizm cereyanı, 2. Dünya 
Savaşından dolayı, daha önce tamamen reddettiği dine bir nefes aldırdı. Mutlak inkârdan 
şüphe durumuna geçti. Her iki şedde sayılsa, 2056 eder. Demek dindarlar bu tarihe kadar, 
dinin gerçekliğini tam ispat edemeyeceklerdir. Çünkü onun literatürünün hakiki manasını 
bilmiyorlar. En azından evrensel ve sonsuz olan dini literatürü, bir medyumun veya bir 
kâhinin veya sıradan bir mürşidin literatürü gibi algılıyorlar; dinden kaçan çevreleri bir derece 
haklı çıkarıyorlar. 

İkinci Ayet: (Mümin, 40/36. 37) 

“Musanın açık deliller getirmesi ve Firavun etbaından bir adamın samimi tavsiyeleri üzerine 
Firavun “Ey Hâmân bana bir kule yap; belki sonsuzluğun nedenlerine ve yollarına ulaşırım, 
dedi.” (40/36) “Göklerin (metafizik âlemlerin) yollarına ulaşıp da, Musanın ilahının yanına 
çıkayım. Fakat ben onun yalan olduğunu sanıyorum. Bu Firavun, sonsuzluğu ve ebediyeti 
inkâr ettiği için kendi yaptığı maddi sınırlı işler, ona güzel gösterildi. Yani doğru yoldan sap-
tırıldı. (Yani imtihanını kaybetti.) Onun için bütün yaptıkları hile ve uğraşlar, yokluktan ve yok 
olmaktan başka bir netice vermedi.” (40/37) 

Bir evvelki ayette geçerli olan bütün nükteler, burada da geçerlidir. Fakat burada dört farklılık 
var: 

1) Burada çamurdan söz edilmiyor. Çünkü sonsuzluk yolunda çamurun ve toprağın bir faydası 
olmuyor. 

2) Birincisinde direkt olarak Musanın ilahının yanına çıkmak istiyordu. Burada ise göklerin 
yolları üzerinden ulaşmak istiyor. Çünkü birincisinde, Musanın ilahını bilinçaltı bir şey sanıy-
ordu. Burada ise metafizik sonsuz boyutlara çıkmak ve sadece orada var olduğunu sandığı 
tanrıyı görmek istiyor.  

3) Birincisinde Musayı veya onun ilahını yalancılardan biri olarak görüyordu. Burada ise Al-
lah’ın varlığını kabul etse de; onu yalan olarak görmek istiyor. Çünkü kendi beni o kadar 
şişmiş ki; kendinden başka bir değer görmüyor. Hâlbuki semavi dinler birdir; birinin doğru-
luğu hepsini doğrular. Ve semavi dinler, küçük bilinç oyunları değildir; bilinçaltı ile ifade 
edilemezler. Onlar bütün varlığın ve evrenin ana damarları, ruh ve bilinci olan evrensel değer-
lerdir. Ki ancak bilinçdışı veya bilinç üstü ile ifade edilebilirler.. Bilim, bilinçaltı deyimini 
bırakıp bilinçdışı deyimlerini kullanmakla bir derece bu hatasını düzeltmiş oldu. Fakat halen 
dünyanın dışındaki bilinç boyutlarına çıkabilmiş değiller. 

Şedde sayılsa ve iki hemze-i vasıl sayılmasa, Leallî ebluğul-esbabe; esbabes-semavati, cüm-
lesi, 1901 eder ki; 19’lu tevafuklar içeren vahye ve ona karşı gelen Deccale bakar. Demek 
Deccal ve Firavun, Allah’ın varlığını teslim etseler de onun yetkinliğini kabul etmezler. 
Çünkü onların tek değeri, kendi benlikleri ve maddî, somut değerlerdir. Bu 36. ayet, numarası 
ile ve kelimeleri ile ve el-esbap kelimesinin belirgin bir cins ifade etmesi ile süreç, zaman ve 
manevî sebepleri ifade ettiği gibi; 37. ayette esbabes-semavati kelimesinin tekrarı da mekân 
ve uzay sebeplerine işaret eder. Bu takdirde “es-semavat”i burada metafizik âlemler değil de 
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uzay âlemleri diye çeviririz. Firavunun kule yapma işini başrahibe emretmesi de çok ilginçtir. 
Evet, bu işi başrahipten istiyor. Çünkü metafiziğe açılmak rahiplerin işidir. Nitekim piramit-
lerin inşasının birinci amacı, öldükten sonraki hayata bir vesile olması temennisidir. 

37. ayetteki son üç cümle imtihan için kurulan sistemin nasıl çalıştığını ve neye göre 
yönetildiğini gösterir. Mana olarak der ki; sistemin kutsallığını ve yüceliğini bilmeyen; 
dolayısıyla kötülük ve mahdud yaratılış hikmetlerini anlamayan insanlar, önce isyan ederler; 
daha sonra firavunlaşırlar. 

En son kelime olan tebab sözcüğü, Kur’anın 111. Suresi olan Tebbet Suresinde anlatılan 
evrensel firavuna bir göndermedir. Çünkü bu iki kelimenin kökü birdir. Yedi sene önce bu 
surenin evrensel mesajını anlamış ve yazmış idim. Şimdi o yazıyı bu iki ayetin tefsiri olarak 
buraya alıyorum. Bu sureden anlaşılıyor ki; çağımızın firavunu en büyük firavundur. Ve onun 
yokluk ve yıkımı en büyük yıkımdır. Evet, Mısır Firavunları, semavi bir dine tabi olmadılar 
ise de, hiç olmazsa tabiat güçlerinin tanrılığına inanır ve öldükten sonra bir hayatın olacağını 
kabul ediyorlardı. Onun için piramitler yaptılar, bedenlerini mumyaladılar; göklere doğru 
pencereler açtılar ki; bir gün bedenleri dirilip o pencerelerden göklere çıkabilsin. Çok acıklıdır 
ki; bu asır mutlak materyalizmden dolayı doğru veya sanal hiçbir soyut hakikati kabul etmiy-
or. Firavunlardan çok fazla yokluk ve karanlığa gömülüyor. 

Kur’anın istisnasız olarak Firavunu, Allah’a ve ahirete inanmayan biri olarak göstermesi, gös-
teriyor ki; Kur’an tarihten daha çok bu asra bakıyor. Kur’anı bir tarih kitabı olarak gösteren 
dindarların kulakları çınlasın. 

24. 02. 2014 
Bahaeddin Sağlam 

İnsan Sapmasının Serüveni 
Lehep Suresinin Tefsiri 

                                   
111. Sure;  5 ayettir. 

1- Ebu Lehebin iki eli kurudu. Ve kendisi de kurudu. 
2- Ne malı, ne sanatı onu kurtaramadı. 
3- O alevli bir ateşe dayatılacaktır. 
4- Hanımı da öyle olacak… Odun taşıyıcısı olarak… 
5- Boynunda demirden bir halat var olarak. 

Bu kısa sure beş ayetiyle insanlığın maddî medeniyetinin maddî, kültürel gelişmesinin beş 
devresine işaret ettiği gibi; bu dönemlerin sonunu mucizevî bir şekilde gösteriyor. Fakat biri 
işârî, diğeri açık bu iki mucizeyi görmemiz için 17 nükteyi mütalaa etmemiz gerekir; işte: 
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1) Bu surenin Kur’ândaki sıra numarası 111’dir; insanlık için önemli bir sonu ve bir zirveyi 
gösterir. Bu yükseliş ve ara sıra olan sapmalar, Kur’ânın 17. suresinin 111 ayetiyle bu 
serüvenin diğer medenî, dinî, malî ve ahlakî boyutları ile beraber ifade edilmiştir. İzah için 
Kur’ânın Evrenselliği adlı tefsirimizdeki bu 17. surenin açıklamalarına bakılabilir. Fakat 17. 
sure insanlığın bütün yönleriyle miracını, yükselişini anlatırken bu 111. sure sadece ekonomik 
ve maddî kültürel kalkınmasını anlatıyor. 

2) Bu surenin bütün kelimeleri, maddî, ekonomik ve kültürel literatürü işliyor, onlara işaret 
ediyor. Az sonra alt maddelerde göreceğimiz gibi.. 

3) Leheb (alev) maddî kültürün ve maddî kalkınmanın ve pozitivist bilincin sembolüdür. Yu-
nan mitolojisinde anlatıldığı gibi; insanlık bunu Tanrı’dan çalmıştır ve maddî olarak tek taraflı 
bir şekilde gelişmeye başlamıştır. Evet, bu tek taraflı gelişme, materyalist olduğundan ve Al-
lah’a rağmen yükselmeye çalıştığı için denge ve istikametten ibaret olan İslam’ın en baş düş-
manı sayılır. Her ne kadar ilmi ve araştırmayı esas almakla İslam’ın amcası da sayılsa ve on-
dan yaşlı da olsa.. Bilindiği gibi Ebu Leheb Hz. Muhammed’in amcasıdır. İşte bakın tarihte 
dinin ve İslam’ın iki baş düşmanı olmuştur: 

a) Ebu Cehil (cehalet, karanlık ve vahşetin babası.)  Bu baş düşman daha önce tarihe karıştığı 
için, onun adı, elimizdeki evrensel Kur’âna girmemiştir. 

b) Ekonomiye ve materyalizme dayalı olan Ebu Leheb ise, İslam’a akrabalığı olmasına rağ-
men daha zararlı olduğu ve kıyamete kadar devamlı olacağından, evrensel Kur’ânın bir 
suresini işgal etmiştir. 

4) Ekonomi ve maddî kazanç sadece bedeni besler; dünyayı mamur eder. Leheb (alev) ise, 
sadece dünyayı, maddeyi aydınlatır. Fakat din özellikle dengeden ibaret olan İslam, dünyayı 
da ahireti de aydınlatır; ruhu da besler, bedeni de.. Bu iki kavram akraba oldukları halde bir-
incisi tek taraflı gittiğinden denge ve istikametten ibaret olan İslam’ın en birinci düşmanı 
sayılmıştır. Ve İslam zaferlerinin önü, ancak bu materyalist ekonomi ve materyalist felsefe ile 
kesilmiştir. 

5) İki el, Kur’ânda Mâide (sofra) 64’te geçtiği gibi; Allah’ın dünya-ahiret, geçmiş-gelecek, 
sağ-sol, madde-mana, musibet-nimet gibi çifter imkânlarını temsil eder. Bu surede geçtiği 
gibi; Yahudiler kendi yanlış zanlarınca Allah’ın bir elinden ibaret olan ekonomik sistemin ka-
palı olduğuna inanıyorlardı. Bundan dolayı kendilerini faiz yemeye mecbur hissediyorlardı. 
Bu 64. Ayet onlara şöyle cevap verdi: “Hayır! Allah’ın iki eli de (sonsuza dek)  uzanmışlardır 
(mebsûtatâni.) Allah onlarla istediği gibi infak eder.” 

Bu ayete bakarak diyebiliriz ki; Ebu Lehebin iki elinden maksat, geçmiş ve gelecek imkânlar, 
kültürel ve maddî gelişmeler demektir ki; bu materyalist sistem, tek taraflı gittiğinden hepten 
zarar ediyor. Demek bu surede Ebu Lehebin biyolojik iki eli kast edilmiyor. Çünkü onlar zat-
en çürüdü gitti, evrensellik boyutu kalmadı… Sadece Kur’ân, onun kâfir olarak öleceğini 
haber veriyor. Ve aynen öyle olmuştur. 
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Tebbet kelimesi, Arapça lügatlerde geçtiği gibi; tamamıyla zarar etmek, hepten helak olmak, 
yerle bir olmak gibi manalara gelir. El ve eller ise Arapçada genellikle imkânlardan kinaye 
olarak mecazen kullanılır. 

6) We tebbe.. (Ve kendi bedeni de helak oldu, zarar etti.) 

Evet, insan materyalist olursa, ruha ve ahirete inanmazsa veya inandığı halde İslam’ın dengesi 
üzere gitmezse en büyük zararı yapmış olur. Çünkü böyle bir insan için bedeninden daha 
değerli bir şey yoktur. Yani beden ahiret gibi değerli bir ürünü meyve vereceğine materyalist 
sistemde hepten helak olur. Dünyanın en büyük zararı gerçekleşir. Bu sure, 83 harfiyle bu 
maddî ömre bakar ve nasıl helak olduğunu gösterir. Seksen üç sene 1000 ay eder ki; bu sure-
deki zararın telâfi imkânı bin aydan söz eden Kadir suresinde anlatılır. 

7) Gınâ (zenginlik..) Materyalist sistem, ruha ve ahirete inanmadığı için insanın en temel 
güdüsü olan aşk-ı bekayı maddî zenginlikle masturbe etmek ister. Fakat mal, ma ağna anhü..  
(insanı asla muhtaçlıktan ve fakirlikten kurtarmıyor.) 

8) Mâlühü (onun malı..) Maddî medeniyetin, ekonomik dünyanın temel kıblesi, tanrısı, en 
temel değeri ve vazgeçilmez rengi maldır. Arapçada mal kelimesi, fon ve renk manasına gelir. 
İnsanı büyüler, gözünü kamaştırır. Fakat insanı gerçekten zengin etmez; ona sonsuzluğu, ebe-
diyeti kazandırmaz. 

9) We mâ keseb.. (Ve diğer kazanımları da ona bir fayda vermedi.) Yani şöhret, sanat, bilgi, 
entellektüellik gibi tek taraflı kalan değerler de insanın sonsuzluğu arayan kalbinin ihtiyacını 
kapatmaz. 

10) “Bu materyalizmin şahs-ı manevîsi (kollektif kişiliği) alevli bir ateşe dayatılacaktır.” İşte: 

a) Materyalistçe kültürü ve sanayiyi esas alan Avrupa, iki kere ateşli dünya savaşlarına maruz 
kaldı. 

b) Dünya böyle materyalistçe bir hayatı devam ettirirse bir kıyametin kopmasına sebep olur, 
atmosfer yırtılır, insanlık ateşli taşlara ve ateşlere maruz kalır. 

c) Dünya güneşin alevli sıcaklığı altında kavrulabilir. Kıyamet kopar, diye bir işaret de an-
laşılabilir. Geleceği haber veren bu cümlenin ebcedi (sayısal) değeri 1590 eder ki, çok belirtil-
erden bu tarihte böyle bir kıyametin olacağı tahmin ediliyor. Ve bu işaret değişik karinelerle 
teyid ediliyor. İzah için Bediüzzaman’ın Kastamonu Lahikası’na bakılabilir. 

11) Wemraetühü.. (Ve hanımı da öyle olacak..) “Hanım” sembolik dilde bir şeyin altyapısı ve 
bu konuda yapılan yatırımlar demektir. Evet, materyalist kültür ve sanayi insanlığa gerçek bir 
fayda vermediği gibi, bu sistemin altyapısı olan sayısız bilimsel araştırmalar ve üniversiteler 
de ahiret ve ebedilik konusunda bir fayda vermiyor.  

12) Hammâlete’l- hatab.. (O altyapı sadece odun toplayıcılarıdır.) Evet, materyalist dünya 
özellikle bu dünyanın altyapısı olan materyalist üniversiteler,  odun yığınları gibi sayısız 
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materyalleri topluyor. Fakat sentez yapıp alevlendiremedikleri için bilgileri karanlıkta kalıyor; 
kâinatı okuyamıyorlar; geleceği göremiyorlar. B. Said Nursî, bir doktora yazdığı bir mektupta 
“odun yığınları” tabirini bu manada kullanmıştır. 

13) Öyle ki; bu hastalık bu asırda dindarlara da bulaştığından onlar dahi, binlerce dinî bilgi 
odunlarını biriktirip bir türlü yorumlayıp nurlandıramıyorlar. Yine insanlık karanlıkta kalıyor. 
Materyalizm sıtmasını artırıyor, kıyametin kopmasını hızlandırıyor, insanlığı zarara ve ölüme 
sürüklüyor. (Maddi ve kültürel materyalizme ve dünyeviliğe bakan 4. ayette ifade edildiği 
gibi.) 

14) “Onun boynunda demirden (ve değişik örgülerden)  bir halat vardır.” Boyun, esaretten 
kinayedir; işte herkes görebilir, materyalist insan esirdir. Materyalist Batı, bütün zenginliğine 
rağmen demirin ve değişik bağların esiridir. Materyalistçe eğitim verdiğinden, Batı hayat 
tarzını teşvik ettiğinden ve kapitalizme karılık ettiğinden Üniversite dünyası edilgen ve femi-
nen olduğuna işâreten ayette dişil zamir gelmiştir. Üniversitenin gerçekten hür olmadığını 
gösteriyor.  

Esaret, baskı ve depresyon önce boyuna bağ olduğundan ayet, el ve ayak değil de boyun ke-
limesini seçmiştir. Çok ilginçtir ki; Doğu insanı ellerinden kelepçeli ise, Batı insanı da boy-
nundan bağlıdır. 

15) Halat örgü, ağırlık, kargaşa demektir. Halat, belli bir yükü taşımak içindir. Fakat bu öyle-
sine anlamsız ve absürd bir halattır ki, kendisi başlı başına bir yük olmuş; insanın belini 
büküyor. Min mesed (demirden ve değişik örgülerden bir halat.) Yani materyalist kültür, 
materyalist sanayiye dönüştü. O da çetrefilli sosyal, elektronik ve felsefî örgülere dönüştü ve 
insanlık özellikle bilim dünyası esir edildi.  

Mesed demirden ve değişik nesnelerden örülmüş bağ demektir. Bu örgünün sonu Hicrî 1529 
olabilir ki, bu son iki cümlenin sayısal değeridir. Ve sure 21 kelime olmakla bu kilitlenmenin 
21. asrın sonuna kadar devam edeceğine işaret eder. 

16) Kendisinin bilincine varan insanlık, ekonomik hayatını önce iki eliyle kazanıyordu; sonra 
bedeni ile..  (Buna 1. ayet işaret ediyor.)  

Sonra mal ile; sonra sanat ile..  (Buna da 2. ayet işaret ediyor.) Sonra ateşli savaşlar ve bu 
sayede kazanılan ganimetler ile.. (Buna da 3. ayet işaret ediyor.)  

Sonra altyapı hazırlıkları ile ve bilimsel gelişmelerle ve sanayi yığınakları ile geçindi. (Buna 
da 4. ayet işaret ediyor ki, en materyalist dönem bu 4. dönemdir.)  

Sonra bilgi ve elektronik çağı geldi. İnsanlığın boynuna kramplar girdi. (Buna ve bu değişik 
bağlara da 5. ayet işaret ediyor. Ki büyük bir ihtimalle bu dönem son dönem olacaktır.) 

17) Bu sureden bir önceki sure Nasr suresi, İslam zaferlerinden söz ediyor. Bu dizayn, İslam 
zaferlerinin bu materyalist kültür ve sanayi ile mağlup edileceğini bildirdiği gibi; bu mağlu-
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biyetten ve bu materyalist yapıdan kurtulmanın yolunun da ihlas, tevhid, denge ve sonsuzluğu 
yakalamakla olacağını bildiriyor ki; 112. sure olan İhlas suresinde temel konu olmuştur. 

Şimdilik bu kadar yeter. İşte size bu surenin meali: Siz de bu hakikatleri onda görebilirsiniz. 

1- Ebu Lehebin iki eli kurudu. Ve kendisi de kurudu. 
2- Ne malı, ne sanatı onu kurtaramadı. 
3- O alevli bir ateşe dayatılacaktır. 
4- Hanımı da öyle olacak… Odun taşıyıcısı olarak… 
5- Boynunda demirden bir halat var olarak. 

Önemli Bir Hatırlatma:  Bu surenin tefsirinin yazılması şöyle oldu: 

Radikal gazetesi, 6. 9. 2006'da ABD Ankara Büyük Elçiliğinden uzunca bir belge yayınladı. 
Bu belgede M. Kemal,  Büyük Elçiye diyor ki: 

 “Kur'an çağ dışıdır, bize hitap etmez. Mesela Muhammed'in amcasına yaptığı bedduanın bize 
ne faydası olur?" Bu yayın üzerine ben bir miktar sarsıldım. Sonra Üstad Bediüzzaman'ın şu 
iki prensibini hatırladım: 

1) "Bilin ki; Kur'anın neresi eleştirilse orası daha çok mucizelidir." 

2) "Kur'anda bireysel bilgi yoktur. Kur'anın meseleleri birer kanun-u külli-i meşhuttur." (Her 
zaman her yerde numuneleri görülen evrensel yasalardır.) 

İşte bu iki anahtar ile bir kaç gün düşündüm.  Sonra bir Ramazan gecesinde şu 17 Nükteyi 
yazdım. Üstadın prensiplerinin doğruluğunu bir daha gördüm. Maalesef Kur'ana böyle bak-
mayan bir kısım ehl-i iman dahi, bu sureyi ihmal ediyor, namazda okumuyor. Hâlbuki hayat-i 
içtimaiye ve insaniye açısından bu sure, diğer kısa surelerden çok daha fazla önem taşıyor. 

26. 10. 2007 
Bahaeddin Sağlam 
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